
Rožinis - 



Rožinio kalbėjimo tvarka





Maldos, kurias naudojame kalbėdami 
rožinį.



Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.

Kryžiaus ženklas



TIKIU Į DIEVĄ TĖVĄ. 

TIKIU Į DIEVĄ TĖVĄ visagalį,  
dangaus ir žemės Sutvėrėją;  

ir į Jėzų Kristų,  
vienatinį jo Sūnų, mūsų Viešpatį,  

 kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios,  
gimė iš Mergelės Marijos, 

kentėjo prie Poncijaus Piloto,  
buvo prikaltas prie kryžiaus,  

numiręs ir palaidotas;  
nužengė į pragarus;  

trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių;  
įžengė į dangų, 

sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, 
iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. 

Tikiu į Šventąją Dvasią,  
šventąją visuotinę Bažnyčią,  

šventųjų bendravimą,  
nuodėmių atleidimą,  

kūno iš numirusių prisikėlimą 
ir amžinąjį gyvenimą.  

Amen. 



Tėve Mūsų
Tėve Mūsų, kuris esi danguje, 
teesie šventas Tavo vardas, 

teateinie tavo karalystė,  
teesie  tavo valia, kaip 
danguje taip ir žemėje. 

Kasdieninės mūsų duonos  

duok mums šiandien ir atleisk 
mums mūsų kaltes, kaip ir 

mes atleidžiame savo 
kaltininkams, ir neleisk mūsų 
gundyti, bet gelbėk mus nuo 

pikto. Amen. 



Sveika Marija

Sveika Marija, malonės pilnoji, 
Viešpats su Tavimi, Tu pagirta 
tarp moterų ir pagirtas Tavo 

sūnus Jėzus.  

Šventoji Marija, Dievo Motina, 
melsk už mus nusidėjėlius, dabar 

ir mūsų mirties valandą. Amen. 

 



Garbė Dievui TĖvui

Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir 
Šventąjai Dvasiai, kaip buvo 
pradžioje, dabar ir visados ir 

per amžius. Amen.



•Džiaugsmo slėpiniai ( kalbame 
pirmadienį ir šeštadienį) 

• Šviesos slėpiniai (kalbame 
ketvirtadieniais) 

• Garbės slėpiniai (kalbame 
trečiadieniais ir sekmadieniais) 

• Skausmo slėpiniai (kalbame 
antradieniais ir penktadieniais)

Šventojo Rožinio slėpiniai



Pirmoji dalis 

Džiaugsmo slėpiniai 
Pirmasis slėpinys 

Angelas apreiškia Marijai Dievo 
Sūnaus įsikūnijimą. 

Arkangelas Gabrielius praneša 
Marijai, kad ji išrinkta Dievo 

Sūnaus Motina. Marija nuolankiai 
sutinka, ir Dievo Sūnus tampa 

žmogus, mūsų brolis. 

Tapusi Kristaus Motina, Tu, 
Marija, esi ir mūsų dvasios 
Motina. Dėlto mes visuomet 

pasitikime Tavo meile ir, Tavo 
vedami, eisime prie Jėzaus.



Antrasis slėpinys 

Marija lanko šventąją Elzbietą. 

Marija lanko šventąją Elzbietą, 
šventojo Jono Krikštytojo 

motiną, ir jai pagelbsti. 

Nuliūdusiųjų Paguoda, mes 
norime užjausti kenčiančius, 

našlaičius ir ligonius, 
ryžtamės sekti Tavaisiais 

artimo meilės darbais.



Trečiasis slėpinys 

Gimsta pasaulio Atpirkėjas. 

Jėzus gimsta tvarte. Motina 
su džiaugsmu jį suvysto, 
sūpuoja ir globoja, kaip 
kiekviena motina savo 
kūdikį ir garbina kaip 
Amžinojo Tėvo Sūnų. 

Kristaus Motina, mes 
norime dažnai lankyti Jėzų 
mūsų altoriuose ir jį priimti 
į savo širdis su tokia 

pagarba ir meile, kaip tu Jį 
gimstantį pasitikai.



Ketvirtasis slėpinys 

Išganytojas aukojamas 
šventykloje. 

Brangiausią savo turtą  - 
Jėzų Marija aukoja už mus 

Dievui Tėvui. 

Meilingoji Motina, 
maldaujame Tave už mūsų 
krašto motinas, kad joms 

padėtum vesti savo vaikus 
pas Dievą ir išlaikyti savo 
šeimas vienybėje. Mes 

meldžiame sveikatos savo 
mamytėms, globok jas, 

Marija. 



Penktasis slėpinys 

Viešpats Jėzus atrandamas 
šventykloje. 

Dvylikametį Jėzų Marija randa 
šventykloje tarp mokytojų. 

Švenčiausioji Mergele Marija, 
ragink mus nuoširdžiai lankyti 

Bažnyčią ir maldoje ieškoti 
Dievo. 



Antroji dalis  

Šviesos slėpiniai 
Pirmasis slėpinys 

Jėzus pakrikštijamas 
Jordano upėje. 

Jėzus, pradėdamas 
skelbti Džiugiąją Naujieną, 

nusižeminęs iš Jono 
rankų priima krikštą. 

Tyriausioji Motina, padėk 
mums, Žemės planetos 
vaikams, nuolankiai ir 

dėkingai naudotis 
Atgailos sakramentu.



Antrasis slėpinys 

Jėzaus šlovė vestuvėse 
Kanoje. 

Jėzus su mokiniais 
dalyvauja vestuvių 

puotoje, kur Marijos 
prašymu, Jėzus padaro 

pirmąjį stebuklą – 
vandenį – paverčia vynu. 

Marija, mūsų linksmybės 
priežastie, užtark mus 

pas Jėzų, nepritekliams 
per daug prislėgus mūsų 

kasdienybę. 
 



Trečiasis slėpinys 

Džiugiosios Naujienos 
skelbimas ir stebuklai. 

Jėzus trejus metus 
skelbia Džiugiąją 
Naujieną: ragina 

atsiversti, atleidžia 
nuodėmes, gydo ligonius, 

guodžia prislėgtuosius, 
laimina vaikus. 

Marija, ligonių sveikata, 
užtark ir mus pas Jėzų.



Ketvirtas slėpinys 

Jėzaus atsimainymas ant 
Taboro kalno. 

Ant Taboro kalno 
artimiausi mokiniai regi 
Jėzaus dangišką grožį ir 

šlovę. 

Marija, Aušros Žvaigžde, 
skubėk pas mus, kai mus 

apsupa tamsa ir 
prarandame bet kokią viltį.



Penktasis slėpinys 

Eucharistijos įsteigimas. 

Prieš Velykų šventes, 
vakarieniaudamas su 

apaštalais, Jėzus save 
mums atiduoda duonos 
ir vyno pavidalu, kaip 

maistą kelionėje į 
laimingą amžinybę. 

Marija, mūsų Motina, 
išmelsk mums malonę 

vertai pasinaudoti 
Jėzaus meilės palikimu – 

Eucharistija.



Trečioji dalis 

Skausmo slėpiniai 

Pirmasis slėpinys 

Viešpats Jėzus meldžiasi 
Alyvų sode.  

Alyvų sode Jėzus Kristus 
prakaituoja, prislėgtas mūsų 

nuodėmių baisybės. Nors 
jam sunku, bet drąsiai priima 
kančių taurę, nes tokia Tėvo 

valia. 

Tvirčiausioji Mergele, 
išmelski mums 

nesvyruojantį pasitikėjimą 
Dievu.



Antrasis slėpinys 

Viešpats Jėzus 
nuplakamas. 

Budeliai plaka Jėzų, 
nežmoniškai sukapodami 
jo šventąjį Kūną. Ši gėda 
ir kančia Viešpačiui teko 

už mūsų nuodėmes. 

Nekaltoji Mergele Marija, 
gelbėk žmones nuo 

netyrumo, gink jaunimo 
skaistumą ir dorumą, 

neleisk mums pasilikti 
nuodėmėje.



Trečiasis slėpinys 

Viešpats Jėzus 
vainikuojamas erškėčiais. 

Kristų, pasaulio Valdovą, 
pajuokai vainikuoja 

erškėčiais. Tačiau, nors ir 
paniekintas, Jėzus yra 

mūsų Viešpats ir vadas. 

Galingoji Mergele, išmokyk 
mus dėl Kristaus nebijoti 

paniekos ir šmeižtų. 
Sustiprink mus, kad 

nebijotume prisipažinti 
drąsiai jog tikime Dievą. 



Ketvirtasis slėpinys 

Viešpats Jėzus neša kryžių. 
Kristus neša savo kryžių vos 
bepakeldamas, alpdamas ir 

klupdamas. Jis taip mus myli, 
jo kančia taip reikalinga mums 
išgelbėti, kad deda paskutines 

jėgas nueiti iki galo. Tai 
paskata mums nešti savąjį 

gyvenimo kryžių, kad 
pasiektume Išganymą. 

Kankinių Karaliene, guosk ir 
stiprink kenčiančius. 



Penktasis slėpinys 

Viešpats Jėzus 
nukryžiuotas miršta. 

Nekaltasis Jėzus paaukoja 
savo gyvybę už 

nusidėjėlius. Prie kryžiaus 
kalamas, jis meldžiasi už 
savo kankintojus ir prašo 

dangaus Tėvą jiems 
dovanoti. Jis nori, kad 

žmonių širdyse nesiaustų 
neapykanta ir jie išmoktų 
mylėti net savo priešus. 

Taikos Karaliene, išmelsk 
pasauliui ramybę; padaryk, 

kad išnyktų žemėje 
neapykanta ir kerštas. 



Ketvirtoji dalis 

Garbingieji slėpiniai 
Pirmasis slėpinys 

Viešpats Jėzus prisikelia 
iš numirusiųjų. 

Garbe spinduliuojantis 
Kristus keliasi iš kapo. 

Nebegali jam kelio pastoti 
jokia pragaro ir žmonių 

klasta. Kristus Nugalėtojas.  

Jis išgelbėjo žmogų iš 
sunykimo, nes nugalėjo 

mirtį. 

Nusidėjėlių Gynėja, išmelsk 
mums prisikėlimą iš 
dvasinės mirties, iš 

vergavimo nuodėmei.



Antrasis slėpinys 

Viešpats Jėzus žengia į 
dangų. 

Kristus žengia į dangų, 
pasiuntęs apaštalus mokyti 

ir krikštyti visų tautų. Bet 
jis nepalieka mūsų; gyvena 

mūsų sielose 
pašvenčiamąja malone, 

lanko Komunija. 

Apaštalų Karaliene, 
globok misijas, pažadink 

Bažnyčiai daugiau 
darbininkų.



Trečiasis slėpinys 

Į žemę nužengia Šventoji 
Dvasia. 

Gavę Šventąją Dvasią, 
apaštalai skelbia Kristų su 

nepaprasta drąsa ir uolumu. 
Šventoji Dvasia pagelbės ir 
mums ginti savo tikėjimą, 

darbuotis Dievo Karalystės 
išplėtimui kitų žmonių sielose. 

Išganytojo Motina, mes 
trokštame padėti kitiems 
savo malda ir auka, savo 
žodžiu ir pavyzdžiu: paremk 

mus.



Ketvirtasis slėpinys 

Švenčiausioji Dievo Motina 
paimama į dangų. 

Marija mirė, bet dieviškasis 
Sūnus tuojau ją prikėlė ir 
pasiėmė pas save į dangų 

su kūnu ir siela. 

Geroji Motina, išprašyk 
mums laimingą mirtį; 
melsk už mirštančius 
nusidėjėlius, kad jie 
atsiverstų ir amžinai 

nežūtų. 
 



Penktasis slėpinys 

Švenčiausioji Dievo Motina danguje 
vainikuojama.  

Danguje Marija yra išaukštinta labiau 
už visus angelus bei šventuosius ir 
paskirta Dievo malonių Tarpininke 

visai žmonijai. 

Garbingoji Marija, mūsų Valdove ir 
Motina. Mes ryžtamės žengti Tavo 

dorybių keliu, tikėdamiesi pamatyti 
Tave amžinybėje.



Trumpa rožinio istorija  



 Rožinio Dievo Motina 
Domingas de Guzmanas, tapęs žinomas šventojo 

Dominyko vardu, atvyko į Pietų Prancūziją sakyti 
pamokslų sektantams albigiečiams. 1208 metais, 

melsdamasis Prujo koplyčioje, jis išvydo Dievo Motiną. 
Pasirodžiusi Mergelė Marija išmokė jį kalbėti visą rožinį ir 
paragino mokyti kitus, kad apsisaugotų nuo erezijos bei 

nuodėmės. 
Apie didžiulę rožinio galią netrukus sužinojo visas 
krikščioniškasis pasaulis. Šventasis Tomas Akvinietis 

(apie 1225–1274) sakė pamokslus apie rožinį, jam didžiai 
pasišventę buvo šventieji Pranciškus Salezas (1567–

1622) ir Jonas Vianėjus (1786–1859). Šventasis 
Liudvikas Marija Grinjonas Monforietis (1673–1716) rašė: 
„Rožinis yra galingiausias ginklas, paliečiantis Širdį mūsų 
Atpirkėjo Jėzaus, kuris myli savo Motiną“. Vėlesniaisiais 

laikais palaimintasis tėvas Pijus (1887–1968) dažnai 
kalbėjo apie rožinio maldos veiksmingumą, jis sakė: 

„Rožinis yra mano ginklas“.



Pirmasis Rožinio kryžiaus žygis įvyko 1571 metais; jį 
pradėjo popiežius Pijus V, norėdamas apginti 

krikščioniškąją Europą nuo įsiveržusių musulmonų 
pajėgų. Priešininkų laivynams pagaliau susidūrus, 
už pergalę buvo dažnai kalbamas rožinis ir spalio 7 

dieną krikščionių armada Lepanto mūšyje 
sutriuškino turkų laivyną. Venecijos senate buvo 

oficialiai pareikšta, kad „mūšį laimėjo ne generolai 
ir ne batalionai, o Rožinio Dievo Motina“. 

Atsidėkodamas ir pripažindamas, kad pergalė buvo 
pasiekta su Marijos pagalba, popiežius paskelbė 
spalio 7 dieną Pergalės Dievo Motinos švente.



Po dvejų metų popiežius Grigalius XIII šią šventę 
pavadino Šventojo Rožinio švente, perkėlė ją į 

pirmąjį spalio sekmadienį ir leido ją švęsti 
bažnyčiose, kuriose yra rožinio altorius. 1716 
metais krikščionių pajėgos vėl nugalėjo turkus 

Vengrijoje. Kaip tik tuo metu popiežius 
Klemensas XI suteikė teisę švęsti šią šventę 

visoms bažnyčioms. Vėliau popiežius Pijus X vėl 
atkėlė šią šventę į spalio 7 dieną. 1960 metais ji 

buvo pavadinta Rožinio Švenčiausiosios 
Mergelės Marijos, o 1969 metais – Rožinio Dievo 

Motinos švente. Dabar ją privaloma minėti, o 
spalio mėnuo skirtas Rožiniui.



Švč. M. Marijos 
apsireiškimai 
(pasirodymai) 

Fatimoje, 
Portugalijoje, yra vieni 

garsiausių ir 
aktualiausių, nes to, 

ko Rožančiaus 
karalienė, pasirodžiusi 
(pirmą kartą apsireiškė 
1917 m. gegužės 13–

ąją trims 
piemenėliams Fatimos 
kaime) prašė vaikų – 
Jacintos, Pranciškaus 

ir Liucijos - būtent 
maldos ir atgailos už 

nusidėjėlių atsivertimą.

Jacintai, Pranciškui ir 
Liucijai pasirodo  

Švč. Mergelė Marija



Marija vaikams pasirodžiusi 
sakė, kad Ji yra Šventojo 

Rožinio Karalienė ir ragino 
karštai melstis už žmonijos 
išsigelbėjimą, tada tądien šį 

apsireiškimą lydėjo 
nepaprasti reiškiniai. 70–

ies tūkstančių žmonių 
minia, nors ir neregėjo 

Mergelės Marijos, tačiau 
matė apsireiškimą, kaip 

saulė, netikėtai nusidažiusi 
ryškiai raudona spalva, 
didžiuliu greičiu artinasi 
žemės link. Tas išties 
unikalus reginys buvo 

nufotografuotas, todėl šio 
įvykio užfiksuotus 

nuotraukose vaizdus 
galima pamatyti ir šiandien. 



Popiežius Jonas Paulius II ir Rožinio 
malda

2002 m. spalio 16 d., 
minėdamas savo 
išrinkimo 24-ąsias 
metines, popiežius 
Jonas Paulius II išleido 
apaštalinį laišką 
"Rosarium Virginis 
Mariae" (Mergelės 
Marijos rožinis) ir 
paskelbė rožinio metus, 
kurie tęsėsi iki 2003 
metų spalio. 
 



Jis nurodo dvi tokio apsisprendimo priežastis: visų 
pirma, šie metai buvo 25-ieji jo popiežiavimo 
metai. Be to sukako 120 metų nuo 1883 m. 
rugsėjo 1 d. išleistos Leono XIII enciklikos 

"Supremi apostolatus officio" (Didžioji 
apaštalavimo pareiga), kuria šis popiežius 

pradėjo visą seriją rožiniui skirtų dokumentų. Kita 
priežastis, kaip nurodė pats popiežius, yra ta, 
kad Bažnyčios istorijoje po didžiųjų Jubiliejinių 
metų, skirtų Kristui, dar vieni paprastai būdavo 
skiriami prisiminti ir pagerbti Mariją, prašant jos 

pagalbos, kad gautosios malonės atneštų vaisių.  



Dar viena didžiulė naujiena – popiežius pasiūlė prie 
esančių trijų rožinio dalių (Džiaugsmingosios, 
Skausmingosios ir Garbingosios) pridėti dar 

vieną – Šviesos paslapčių dalį. Joje bus 
apmąstomi Jėzaus viešojo gyvenimo įvykiai:  

    Krikštas Jordano upėje,  
Kanoje padaryta stebuklų pradžia,  

Dievo karalystės skelbimas ir kvietimas 
atsiversti,  

Atsimainymas ir  
Eucharistijos įsteigimas.  

 
Šio pasiūlymo tikslas – praplėsti rožinio maldą, 

kad tikintieji jį melsdamiesi galėtų dar giliau 
suvokti ir priimti Gerosios Naujienos – 

Evangelijos turinį.  



Tegu Šventasis Rožinis , pasitikėjimo Dievu malda,  suteikia jums vilties, 
o  

 Šv. Mergelė Marija – visų malonių Tarpininkė, tegu jus saugoja ir globoja.


